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นิยามกรรมการอิสระ 
  

กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนและมคีวามเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดไว้ใน  
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งและเท่ากบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กล่าวคอื 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะ
ต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้น  
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา  
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการ
รบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้
บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนข อง 
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกัน เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

11. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
  

 
ช่ือ: 

ต าแหน่ง: 
 
 
อาย:ุ 
ทีอ่ยู่: 
 
 
การมส่ีวนไดเ้สยีพเิศษใน
วาระการประชมุ: 

ศ.ดร.วีรกร อ่องสกลุ   

ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
54 ปี 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 
ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษในทุกวาระ 

 
 
 

ช่ือ: 

ต าแหน่ง: 
อาย:ุ 
ทีอ่ยู่: 
 
 
การมส่ีวนไดเ้สยีพเิศษใน
วาระการประชมุ: 

นางอณุากร พฤฒิธาดา 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
64 ปี 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 
ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 
มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษในวาระที ่4 เนื่องจากเป็นกรรมการทีไ่ดร้บั
การเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 
 
 
 

ช่ือ: 

ต าแหน่ง: 
 
 
อาย:ุ 
ทีอ่ยู่: 
 
 
การมส่ีวนไดเ้สยีพเิศษใน
วาระการประชมุ: 

พลเอกบณัฑิตย ์บุณยะปาน 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
การพฒันาเพื่อความยัง่ยนื กรรมการสรรหา และกรรมการ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
63 ปี 
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712  
ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รบั
การเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 


